QUÈ ÉS
BOTÓ VERMELL
BOTÓ VERMELL és una nova
aplicació gratuïta per a telèfons
mòbils i tauletes Android, que
l’Ajuntament de Malgrat de Mar i
la Policia Local ofereix al ciutadà.
Es tracta d’un botó virtual que
en polsar-lo genera un senyal
d’emergència a la central de
policia local o al telèfon
mòbil de la patrulla, indicant la ubicació fixa de la
persona que està demanant ajuda.
El BOTÓ VERMELL
disposa de dues opcions
segons el nivell de risc que
determini la policia local
d'acord amb l'expedient
personal de la víctima.
· Risc moderat: En cas de
polsar el botó es mostrarà la
posició on es troba en aquell
moment la persona que
demana ajut.
· Risc alt: El terminal mòbil de la
persona també envia cada dos minuts
la posició actual GPS.
El BOTÓ VERMELL no pretén ser substitutiu de
cap connexió a una central d'alarmes sinó un
mitjà d'avís a la policia més eficaç.

QUI HO POT UTILITZAR
Els comerços i qualsevol altre centre públic o privat amb una ubicació fixa i que no estiguin obligats per llei, com és el cas d'entitats
bancàries, joieries i similars. Es pot activar el servei de manera gratuïta per cada persona que treballi a l'establiment, tenint en compte
que un mateix telèfon no pot tenir associat més d'un comerç o local,
ja que cada telèfon està relacionat amb una única adreça.
També ho poden utilitzar centres educatius, oficines de l'administració pública i habitatges disseminats.
Botó Vermell només es podrà utilitzar:
· Robatori amb violència i intimidació
· Robatoris amb força en les coses.
· Situacions de greu alteració d'ordre públic (agressions, baralles...)
· Situacions de risc per a les persones
COM ES DESCARREGA
L'aplicació es pot descarregar mitjançant el "Playstore" des del telèfon mòbil. Cal cercar Botó Vermell i es pot descarregar gratuïtament a cada terminal que es desitgi.
COM S'ACTIVA EL SERVEI
La policia local anotarà les dades de la persona titular del telèfon o
tauleta i ho vincularà amb les dades del comerç corresponent. La
policia local verificarà que la cobertura de telefonia sigui l'adequada
perquè Botó Vermell es connecti correctament.
La Policia Local donarà de baixa del sistema als usuaris que
facin un mal ús de les alertes de manera reiterada.
Més informació:

COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL DE MALGRAT DE MAR
Horari de dilluns a divendres de 9 h a 14 h
També podeu adreçar-vos al telèfon 93 765 42 24 (9 a 14 h)
o bé al e-mail policialocal@ajmalgrat.cat

